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När Springer Klubben bildades 1982 var jag en av personerna som satt med redan i interimsstyrelsen. 

De första åren satt jag som sekreterare centralt och senare var jag redaktör för Springer Tidningen. 

Att vara redaktör innebar många trevliga och givande kontakter med springerägare runt om i 

Norden. Vad som gjordes i klubben de första 10 åren har jag sammanställt i skriften SK 1982–1992 

som finns att ladda ner. Åren 2001 – 2006 satt jag först som sekreterare och sedan som ordförande 

för Springer Syd. Vad jag minns som allra roligast under de här åren var när vi i Syd fick arrangera 

Springer Klubbens Club Show det år klubben fyllde 10 år. Kanske en del av det berodde på att 

ytterligare en av min uppfödning blev BIS då – Beeline Hotshot Honeybee. Vid SK Club Show 2022, 

där vi firade att klubben fyllde 40 år, var det nästan så jag fick nypa mig i armen då Beeline First Lady 

blev BIS Junior – 36 år efter att Beeline Sunset Strip blev BIS på klubbens allra första Club Show. 

Min uppfödning med prefix Beeline startade 1978 och i skrivandets stund har det under dessa 45 år 

blivit 103 kullar med tillsammans 709 valpar. Att vara uppfödare så lång tid är en livsstil och som livet 

i stort har åren inneburit såväl sorg som glädje. Jag har alltid haft springerns funktion i fokus och 

under många år startade jag själv på jaktprov, viltspår och lydnadsprov. Men åldern tar ut sin rätt så 

numera peppar jag i stället mina valpköpare att ta till vara sin hunds egenskaper att vilja jobba så att 

de får uppleva ”the will to please”. Jag är stolt över att ha fött upp 2 tjänstehundar inom Försvaret, 

26 viltspårschampions, 4 lydnadschampions och 1 rallylydnadschampion. Jag tycker också det är 

roligt att åka på utställning ibland och tillsammans med valpköparna har det blivit 74 

utställningschampionat och ytterligare ca 30-talet med 1–2 cert.  

En engelsk springer är en hund som har i princip allt i ett och samma paket så det är inte konstigt att 

den är populär. Rasklubben har av det skälet ett stort ansvar inför framtiden att värna om rasen i 

samarbete med uppfödarna, samtidigt som man bör fungera som en viktig länk mellan nya och gamla 

uppfödare.  

 


